Nya råd från Folkhälsomyndigheten 211101:

Carlanderska sjukhuset följer smittläget och de åtgärder som VGR
rekommenderar. Här har vi sammanfattat de aktuella råden från
Folkhälsomyndigheten, VGR och tolkning för Carlanderska sjukhuset.

Vaccination
Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda vård- och
omsorgstagare och personal mot covid-19. Det ligger ett stort ansvar, både
på verksamhet och berörda individer, för att denna möjlighet utnyttjas till
fullo. Målet är att alla vård- och omsorgstagare, all personal och alla
besökare ska vara vaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Smittförebyggande åtgärder i det kontinuerliga
kvalitetsarbetet
Basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning inom
vård, tandvård och omsorg. Personal behöver introduktion och
återkommande vidareutbildning i detta. Behov av åtgärder ska beaktas
utifrån verksamhet och vara planerade och organiserade på ett sätt som
förebygger vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Verksamheten
behöver regelbundet följa upp förekomst av vårdrelaterade infektioner och
följsamhet till hygienrutiner.

Stanna hemma och testa vid symtom
Det är viktigt att tidigt diagnostisera covid-19 infektioner inom vård- och
omsorg. Vård- och omsorgspersonal med symtom på covid-19 ska stanna
hemma och oberoende av vaccinationsstatus testa sig så snart som möjligt.
Personal som genomgått covid-19 infektion de senaste sex månaderna
testas i enlighet med provtagningsindikationen inte, om inte särskilda
skäl föreligger.

Source control
Source control (svenskt uttryck saknas) bör fortfarande användas av
personal vid patientnära kontakt. Source control innebär i det här
sammanhanget användning av medicinska munskydd som mekanisk
barriär för att minska risken för att bäraren sprider sekret från mun och
näsa när de talar, hostar eller nyser och därigenom minska risken för
spridning av covid-19. Detta innebär att visir inte längre behöver
användas annat än vid risk för stänk.

Screening
Regionala riktlinjer angående screening utformas av smittskyddsläkaren i
samråd med regional vårdhygienenhet.
Utifrån en riskbedömning kan man regionalt eller lokalt ta ställning till
om vård- och omsorgspersonal som arbetar med äldre eller personer i
andra riskgrupper bör screenas vid inresa i Sverige från länder utanför
Norden. Det gäller oavsett vaccinationsstatus eller om man har symtom
eller inte. I nuläget rekommenderar vi på Carlanderska att man testar sig
efter resa utanför Norden. Detta gäller även patienter som är aktuella för
operation.

Besök
Besök till vårdavdelning bör fortsatt begränsas.

